
یدعو البنك السعودي الفرنسي مساھمیھ إلى حضور 
 )الجمعیة العامة العادیة (االجتماع االولاجتماع 

عادیـة والتي یسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساھمیھ الكرام لحضور اجتماع الجمعیة العامة ال
ھـ الموافق 23/7/1438ستعقد بإذن هللا في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء یوم الخمیس 

م بالدور الثامن بمقر المركز الرئیسي للبنك الكائن بطریق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدینة 20/4/2017
 :الریاض وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي

 .م31/12/2016ر مجلس اإلدارة بشأن انشطة البنك خالل السنة المالیة المنتھیة في التصویت على تقری 1
 
  .م31/12/2016التصویت على تقریر مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتھي في  2
 
م وعلى حساب األرباح والخسائر عن نفس السنة 31/12/2016التصویت على القوائم المالیة للبنك كما في  3

 .لیةالما
 
) ھللة للسھم 50بواقع ( 2016التصویت على توزیع ارباح على المساھمین عن النصف الثاني من عام  4

% من القیمة األسمیة للسھم الواحد) المسجلین بنھایة 5(وبما یعادل  601,104,955.50الواحد بإجمالي قدره 
 .20/04/2017ــ الموافق ھ 23/07/1438تداول األسھم في یوم انعقاد الجمعیة العامة بتاریخ 

التصویت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزیعھ من ارباح على المساھمین عن النصف األول من السنة  5
) ھللة للسھم الواحد (وبما یعادل 55لایر سعودي بواقع ( 662,946,441.85بإجمالي قدره  2016المالیة 

. لذلك فإن مجموع األرباح 21/07/2016ا بتاریخ % من القیمة األسمیة للسھم) التي جرى توزیعھ5.5
وبمبلغ اجمالي  2016لایر سعودي للسھم الواحد للسنة المالیة  1,05الموّزعة باإلضافة إلى ما سیتم توزیعھ 

 ).% من القیمة األسمیة للسھم الواحد10.5(وبما یعادل  1,264,051,397.35قدره 

م وحتى 01/01/2016اعمال ادارتھم للفترة من  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن نتائج 6
 .م31/12/2016

 
لایر لكل عضو وبإجمالي  360,000التصویت على المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع  7

 .31/12/2016وحتى  01/01/2016لایر نظیر عضویتھم للفترة من  3,360,000

م مع 2017مرحلیة على مساھمیھا عن السنة المالیة  التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح 8
 .تحدید تواریخ االحقیة والتوزیع وفق الضوابط واالجراءات الصادرة من الجھات المختصة

التصویت على تشكیل لجنة المراجعة وتحدید مھمات وضوابط عملھا ومكأفات وبدالت أعضائھا السنویة وفقاً  9
  :م علماً بأن االعضاء ھم2018دیسمبر  31لتي تنتھي في تاریخ لقانون الشركات للدورة الحالیة ا



 .)مستقل –السید/ عمار عبدالواحد الخضیري عضو (عضو مجلس اإلدارة 

 .)مستقل –السید/ بدر بن عبدهللا محمد العیسى عضو (عضو مجلس اإلدارة 

ي أجریكول ، الخدمات المصرفیة السید/ أرنود شوبین عضو (من خارج البنك) رئیس المراقبة العامة، بنك كرید
 .للشركات واالستثمار

 ).السید/ عید فالح سیف الشامري عضو (من خارج البنك

 ).الدكتور/ محمد إخوان عضو (من خارج البنك

 
وطبقاً للنظام األساسي للبنك فأنھ یحق لكل مساھم أیا كان عدد أسھمھ حق حضور اجتماع الجمعیة العامة 

ھ بالتصویت على أساس صوت لكل سھم، ولھ الحق في أن ینیب عنھ شخص آخر من للمساھمین وممارسة حق
غیر أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي البنك أو المكلفین بالقیام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابھا في 
الحضور بموجب توكیل خطي مصدق من الغرفة التجاریة الصناعیة او من احد البنوك المرخصة او كتابة 

أو أن  4037261/011العدل او األشخاص المرخص لھم وتزوید البنك بنسخة من التوكیل على الفاكس رقـم 
 ترسل للمركز الرئیسي للبنك الكائن بطریق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدینة الریاض ، صندوق برید: 

وذلك قبل یومین على  أمین سر مجلس اإلدارة -أو مناولة مكتب األمین العام  11554الریــاض  56006
 .األقل من موعد انعقاد الجمعیة حیث یتم فرز الوكاالت والتأكد من صحتھا

% من إجمالي عدد األسھم المصدرة، وعلى كل 50وتجدر اإلشارة إلى أن النصاب القانوني النعقاد الجمعیة ھو 
بھ (وبموكلیھ إن وجد) مساھم یرغب في حضور االجتماع أن یصطحب معھ ما یثبت ملكیة األسھم الخاصة 

باإلضافة إلى بطاقة (الھویة/ اإلقامة) واحضار اصل التوكیل یوم انعقاد الجمعیة ، كما یرجى من المساھمین 
الكرام الحضور إلى مقر االجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف إلنھاء اجراءات التسجیل، مع العلم بأن آخر 

حصول على األرباح وحضور الجمعیة والتصویت على جدول موعد لتسجیل مبایعات األسھم بغیة حق ال
م ، ولالستفسار یرجى االتصال 2017-4-20ھـ الموافق 7/1438-23األعمال ھو نھایة تداول یوم الخمیس 

 )(مرففق التوكیل 0114037261فاكس  0112891136 -0112891084

 
 وهللا ولي التوفیق

 مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي

 



 

 نموذج التوكيل
 

 تاريخ تحرير التوكيل: 
 الموافـــــق:

........( الجنسية، بموجب .................أنا المساهم : .............................................، ).......
السعوديين صادرة من  لغير هوية شخصية رقم )...............................( رقم هوية مقيم أو جواز السفر

/ مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة  ن.................( ، بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع ع...........)..
سهماً من أسهم البنك السعودي  (......( ومالك ألسهم عددها ).............................................)........

( ، 3737701101)( المسجلة في السجل التجاري في )الرياض( برقم الفرنسي )شركة مساهمة سعودية

 (............................بنك فإنني اوكل ).....................األساس لل من النظامواستناداً لنص المادة )  ( 
السعوديين صادرة من لغير  هوية شخصية رقم )...............................( رقم هوية مقيم أو جواز السفر

د ـــــلينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي ستعق.................( ...........)..
مدينة الرياض المملكة العربية الواقع بطريق الملك سعود )المعذر سابقا( بفي مبنى البنك السعودي الفرنسي 

م 3730ابريل  37هـ الموافق 3311رجب  31النصف( من يوم الخميس السعودية في تمام الساعة )السادسة و

ول االعمال وغيرها من المواضيع التي قد درجة على جعني على المواضيع المد ، وقد وكلته بالتصويت نيابة
تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه 

 تماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه.ا التوكيل ساري المفعول لهذا االجاالجتماعات ، ويعتبر هذ
 

 
 اسم الموقع : 

 

 
  

 رقم السجل المدني لموقع التوكيل صفة موقع التوكيل :
 )أو رقم بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير السعوديين(

 
 
 

 توقيع الموكل )باإلضافة للختم الرسمي أذا كان مالك األسهم شخصاً معنويا( : 
 
 
 

 
 الموكل: المصادقة على توقيع
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